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 خالد ابو بكر المظالى مذكرة المظالى
  

1 
  

    

  

  حتى یسھل دراستھا  -١ حاول العلماء تصنیف العناصر؟: علل

  وایجاد عالقة بین العناصر وخواصھا الكیمیائیة والفیزیائیة -٢

  ھو الجدول الدوري لمندلیفلتصنیف العناصر   حقیقي أول جدول دوري

    

  عللرتب مندلیف العناصر ترتیبا تصاعدیا حسب اوزانھا الذریة 

  العناصر تتكرر بصفھ دوریھ مع بدایة كل دوره جدیدة النة وجد أن خواص

  كیف توصل مندلیف الى جدولة

  عنصر بطاقةبطاقة تمثل كل  ٦٧اعد مندلیف  -١

  ةوزنھ الذري وخواصعنصر والمز ورأسم العنصر على كل بطاقة سجل و 

 بالمجموعاترتب العناصر المتشابھة في أعمده رأسیھ سمیت فیما بعد  -٢

  النة وجد فروقاً بین خواصھا :علل Bو     Aكل دوره إلى مجموعتین فرعیتین ھماقسم عناصر  -٣

 فى صفــوف أفقیھ  من الیسار الى الیمین  اكتشف ان العناصر مرتبة ترتیبا  تصاعدیاً حسب اوزانھا الذریة -٤

  بالدوراتسمیت فیما بعد  

  جدولة فى كتابة مبادىء الكیمیاء عنصر ووضع ٦٧اوضح مندلیف ان عدد العناصر الموجودة وقتھا  -٥

  ھى صور مختلفة لعنصر واحد تتفق فى العدد الذرى وتختلف فى الوزن الذري:النظائر

     )17 Cl 35 – 17 Cl 37 (  - 1H
1  ) – 1H

2   -  1H
3  (  

   ممیزات الجدول الدوري لمندلیفممیزات الجدول الدوري لمندلیفممیزات الجدول الدوري لمندلیف
  

   عیوب الجدول الدوري لمندلیفعیوب الجدول الدوري لمندلیفعیوب الجدول الدوري لمندلیف
  

 وزانھا الذریة اكتشاف عناصر جدیدة وحدد قیم أبتنبأ  -١
  عللو لذلك ترك خانات فارغة فى جدولة 

 عللل��بعض العناص��رل��الوزان الذری��ة أخ��ل بالترتی��ب التص��اعدي . ١
  خواصھامع تناسب تلوضعھا في المجموعات التي 

   :عللتعامل مع نظائر العنصر على انھاعناصر مختلفة  - ٢  صحح األوزان الذریة المقدرة خطأ لبعض العناصر. ٢
  بب اختالف اوزانھا الذریة بس    

النیكل والكوبلت وضع أكثر من عنصر فى خانھ واحد مثل  -٣
  للتشابة الكبیر فى خواصھم: علل والحدید 

  



 

 خالد ابو بكر المظالى

2 

  .بالعدد الذرى ولیس الوزن الذرى

  بمقدار واحد صحیح 

 الذرى للعنصر مقدار صحیح

  أثقل الذرات المعروفة حتى اآلن 

  یساوى رقمة كل مستوى طاقة رئیسي یتكون من عدد من مستویات الطاقة الفرعیة

  ةعنصر فى الطبیع

  ر حدیثلكل مجموعة ترقیم تقلیدى واخ

2

 مذكرة المظالى

 :علل رتب العناصر ترتیبا تصاعدیا حسب العدد الذرى ولیس الوزن الذرى 

بالعدد الذرى ولیس الوزن الذرى مرتبطة رخواص العناصان دوریة بعد دراستة لخواص االشعة السینیة 

  اطلق مصطلح العدد الذرى على عدد البروتونات الموجبة داخل النواة

بمقدار واحد صحیح  فى نفس الدورة عن العنصرالذى یسبقھیزید 

الذرى للعنصر مقدار صحیح الیمكن اكتشاف عنصر جدید بین عنصرین متتالین فى دورة واحدة الن العدد

  الغازات الخاملة  التى تضم  المجموعة الصفریة

  واألكتنیدات خصص مكاناً أسفل الجدول لمجموعتي الالنثانیدات

 أن نواة الذرة تحتوى على بروتونات موجبة الشحنة اكتشف

أثقل الذرات المعروفة حتى اآلن  في  مستویات وعددھا  سبع ستویات الطاقة الرئیسیةم

كل مستوى طاقة رئیسي یتكون من عدد من مستویات الطاقة الفرعیة

عنصر فى الطبیع٩٢عنصر منھا١١٨حتى اآلن  بالجدول الدورى الحدیث
  یحضر صناعیا فى المعمل

  .رتب العناصر تصاعدیا حسب الزیادة في العدد الذرى 
  .باإللكترونات  و طریقة ملء مستویات الطاقة الفرعیة

لكل مجموعة ترقیم تقلیدى واخمجموعھ رأسیھ  18و دورات أفقیھ  

مذكرة المظالى  /ا     
  

  

رتب العناصر ترتیبا تصاعدیا حسب العدد الذرى ولیس الوزن الذرى   -١

بعد دراستة لخواص االشعة السینیة  ة اكتشفالن

اطلق مصطلح العدد الذرى على عدد البروتونات الموجبة داخل النواة -٢

یزید العدد الذرى لكل عنصر  -٣

الیمكن اكتشاف عنصر جدید بین عنصرین متتالین فى دورة واحدة الن العدد علل

المجموعة الصفریةاضاف الى الجدول  -٤

خصص مكاناً أسفل الجدول لمجموعتي الالنثانیدات -٥

اكتشف  العالم النیوزلندي رزرفورد

ماكتشف  العالم الدنماركى  بور

كل مستوى طاقة رئیسي یتكون من عدد من مستویات الطاقة الفرعیة العلماء ان اكتشفو بعدھا 

  
  

بالجدول الدورى الحدیثالمسجلة عدد العناصر 
یحضر صناعیا فى المعمل٢٦والباقي  

  :الجدول الدورى الحدیث
رتب العناصر تصاعدیا حسب الزیادة في العدد الذرى  -١
و طریقة ملء مستویات الطاقة الفرعیة -٢
  
  
  
  
  
  
  

   
  7  یتكون الجدول الدوري من 
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  :فئات اساسیة  

  

  اعمدة راسیة 

  تفصل بین عناصر یمین و یسار الجدول 

  تتكون من سلسلتین ھما الالنثانیدات و االكتینیدات

3

 مذكرة المظالى

 ٤الحدیث إلى  تنقسم مجموعات الجدول الدوري

  

  Aبالحرف تمیز ارقام مجموعاتھا  -٣تتكون من مجموعتین  

  مجموعات  ٦تتكون من 

  ١٨ریة باستثناء المجموع الصف Aبالحرف

  مجموعات  ١٠تتكون من 

اعمدة راسیة  ٣باستثناء المجموعة الثامنة التى تتكون من   Bبالحرف 

تفصل بین عناصر یمین و یسار الجدول  -٥     یبدأ ظھورھا من الدورة الرابعة و تسمى بالعناصر االنتقالیة 

تتكون من سلسلتین ھما الالنثانیدات و االكتینیدات  -٢        منفصلة عنة 

مذكرة المظالى  /ا     
  

  

تتكون من مجموعتین   -٢ یسارالجدول تقع فى  -١

  

  

  

  

 

تتكون من  -٢  یمین الجدول تقع فى -١

بالحرف تمیزارقام مجموعاتھا -٣

  

  

  

  

تتكون من  -٢وسط الجدول تقع فى  -١

بالحرف تمیز ارقام مجموعاتھا  -٣

یبدأ ظھورھا من الدورة الرابعة و تسمى بالعناصر االنتقالیة  -٤

  

  

  

  

منفصلة عنة  تقع اسفل الجدول و -١
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  مكتمل بااللكترونات یكون العنصر خامال و یقع فى المجموعة الصفریة

  

4

 مذكرة المظالى

  و الدورة الرابعة ؟  3Bاذكر نوع و فئة العنصر الذى یقع فى المجموعة 

   .dالفئة :   فئة العنصر  B  عنصر انتقالى النة من عناصر المجموعات 

    1B,1A,3B,3A,5B,5Aرقیم الحدیث لكل من المجموعات االتیة؟؟

  نكتب التوزیع اإللكتروني للعنصر

  عدد مستویات الطاقة یدل على رقم الدورة

   عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة الخارجي یدل على رقم المجموعة

مكتمل بااللكترونات یكون العنصر خامال و یقع فى المجموعة الصفریة عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة الخارجي

  :أمثلة لتحدید موقع بعض العناصر بالجدول الدوري الحدیث 
   20Ca -18Arو الترقیم الحدیث  حدد موقع العناصر التالیة فى الجدول الدورى الحدیث

  احسب العدد الذرى لعنصر یوجد بالدورة الثالثة والمجموعة األولى

  3Bاذكر نوع وفئة عنصر یقع في الدورة الرابعة و المجموعة 

مذكرة المظالى  /ا     
  

اذكر نوع و فئة العنصر الذى یقع فى المجموعة :مثال 

عنصر انتقالى النة من عناصر المجموعات : نوع العنصر 

رقیم الحدیث لكل من المجموعات االتیة؟؟ما ھو الت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 

نكتب التوزیع اإللكتروني للعنصر   :أوال       

عدد مستویات الطاقة یدل على رقم الدورةنحدد :ثانیا    

عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة الخارجي یدل على رقم المجموعةنحدد:ثالثا  

عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة الخارجياذا كان  :رابعا 

  

  

   

   

  
أمثلة لتحدید موقع بعض العناصر بالجدول الدوري الحدیث 

حدد موقع العناصر التالیة فى الجدول الدورى الحدیث - ١

احسب العدد الذرى لعنصر یوجد بالدورة الثالثة والمجموعة األولى - ٢

اذكر نوع وفئة عنصر یقع في الدورة الرابعة و المجموعة  -٣
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5

مذكرة المظالى  /ا      مذكرة المظالى
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  ةالواحد فى عناصر الدورة

  نا من الیسار الى الیمینكلما اتجھ یقل الحجم الذرى بزیادة العدد الذرى
  بسبب زیادة قوة جذب النواة الموجبة لاللكترونات السالبة

  الموجودة فى مستوى الطاقة األخیر

  الواحدة فى الدورةب عكسیا مع العدد الذرى 
  ذریاحجما  عناصر الجدول الدورى 

  حیث یقع اعلى یمین الجدول الدورى 

  . نحوھا

(   Cs=0.7)  /     ( Na=0.9)     

6

 مذكرة المظالى

  الذى یقدر بوحدة البیكومتر ھانصف قطر 

  متر  ١٢-١٠  لیون ملیون جزء من المتر

1A  ذریاحجما  عناصر الجدول الدورى اكبر  

فى عناصر الدورة  فى عناصرالمجموعة الواحدة

  كلما اتجھنا یزداد الحجم الذرى بزیادة العدد الذرى

  المشغولة بااللكتروناتعدد مستویات الطاقة 

یقل الحجم الذرى بزیادة العدد الذرى
بسبب زیادة قوة جذب النواة الموجبة لاللكترونات السالبة علل 

الموجودة فى مستوى الطاقة األخیر

فى المجموعة العدد الذرى  یتناسب الحجم الذرى  تناسبا طردیا مع
  ذریاحجما  عناصر الجدول الدورى 

  الجدول الدورى 

ب عكسیا مع العدد الذرى یتناسالحجم الذرى  
عناصر الجدول الدورى  اصغر  Fالفلور فیكون 

حیث یقع اعلى یمین الجدول الدورى 
  
  

نحوھا الكیمیائیةالذرة فى الجزئ على جذب الكترونات الرابطة 

  عنصر قیمة سالبیة كھربیة خاصة بة

  
N . Cl=3)  /      /  (   /    ( H=2.1)  /   (C.S=2.5) 

مذكرة المظالى  /ا     
  

  

  

  

 لومیة بُمع ة یمكن قیاس حجم الذر

لیون ملیون جزء من المتروھو یعادل جزء من م : البیكومتر

  

  

1Aالمجموعة عناصر 

فى عناصرالمجموعة الواحدة

یزداد الحجم الذرى بزیادة العدد الذرى
  )علل(من اعلى الى اسفل

عدد مستویات الطاقة بسبب زیادة 

یتناسب الحجم الذرى  تناسبا طردیا مع
عناصر الجدول الدورى اكبر  Csالسیزیوم فیكون 

الجدول الدورى  اسفل یسارحیث یقع 
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  

الذرة فى الجزئ على جذب الكترونات الرابطة  قدرة ھي -١:السالبیة الكھربیة 

عنصر قیمة سالبیة كھربیة خاصة بةلكل 

  السالبیة الكھربیة لبعض العناصر
  (O=3.5) /  (  F=4 )         

  

  



  /ا     
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7 
  كھربیة؟ ة سالبیلیس للغازات الخاملة قیم  علل

ال ت�رتبط م�ع غیرھ�ا م�ن العناص�ر االخ�رى ف�ى الظ�روف العادی�ة النھا 
  بسبب اكتمال مستوى طاقتھا االخیر

         
  

   فى السالبیة الكھربیة بین العناصر المرتبطة یلعب دورا اساسیا فى تحدید نوع المركبالفرق 
  ایونى   -    غیر قطبى -  قطبى :  یكون المركبقد 
  
  
 

 ھو مركب تساھمي یكون فرق السالبیة الكھربیة بین عنصریھ كبیرة نسبیا:المركب القطبى 
  .جزئ الماء وجزئ النشادر   -:مثل
 یة ؟ قطبال ات مركبوالنشادر من الجزىء الماء  علل

   كبیرة نسبیا ى كل منھما الن فرق السالبیة الكھربیة بین عنصر 
  

  قطبیة الماء اقوى من قطبیة النشادر؟   علل

 عنصرى اكبر من فرق السالبیة الكھربیة بین   الماء االكسیجین والھیدروجین فى جزئ الن فرق السالبیة الكھربیة بین عنصرى
  النشادرفى جزئ  والھیدروجین  النیتروجین 

  الرابطة التساھمیة بأنھا نقیة متى توصف 

  )ھیدرجین وجزئ  االكسجینجزىء ال(جزیئات الغازات ثنائیة الذرة  صفرمثل = المرتبطتین  اذا كان فرق السالبیة الكھربیة بین الذرتین
  
  

  :ھى إلي أربعة أنواع رئیسیةحسب خواصھا وتركیبھا االلكترونى تنقسم العناصر 

  )عناصر خاملة   - أشباه فلزات    - الفلزات    - فلزات  ( 

  برزیلیوس اول من قسم العناصر الى فلزات وال فلزاتالعالم 

  الالفلزات  الفلزات

  الكترونات ٤اقل من  غالف تكافؤھا یحتوى على
  إلكترون  ٣او  ٢او  ١

  غالف تكافؤھا یحتوى  علي
  إلكترونات  ٧او ٦او  ٥

 علل تمیل إلي فقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكیمیائى
  في الجدول الدورى یسبقھا لتتشبھة باقرب  غاز خامل

  التفاعلاكثراثناءمیل إلي اكتساب إلكترون اوت
  )علل ( الكیمیائى 

  في الجدول الدورى یلیھالتتشبة بأقرب غاز خامل 
  

  النھا تفقد الكترون عللأیوناتھا موجبة الشحنة 
  او اكثر اثناء التفاعل الكیمیائى 

 .علل أیوناتھا سالبة الشحنة  

 النھا تكتسب الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكیمیائى 

  

 فى السالبیة الكھربیةالفرق 



  /ا     
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  االیون السالب  الموجباالیون  8

  ھو ذرة ال فلز اكتسبت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكیمیائى  ھو ذرة فلز فقدت إلكترون أو أكثر اثناء التفاعل الكیمیائى

  عدد االلكترونات المكتسبة= یحمل عدد من الشحنات السالبة   االلكترونات المفقودةعدد = یحمل عدد من الشحنات الموجبة 

  عدد االلكترونات  اكبر من عدد البروتونات   عدد البروتونات  اكبر من عدد االلكترونات

  عدد مستویات الطاقة فى ذرتة= عدد مستویات الطاقة فیة   عدد مستویات الطاقة فیة اقل من عدد مستویات الطاقة فى ذرتة

  شبة التركیب االلكترونى القرب غاز خامل االلكترونى یتركیبة 

  ى الجدول الدورى رتة فسبق ذی

  شبة التركیب االلكترونى القرب غاز خامل االلكترونى یتركیبة 

  ى الجدول الدورىرتة فذ یلى

  السالب؟ 9Fالموجب والفلور  11Naتساوى عدد االلكترونات فى ایون كل من الصودیوم  علل
 ١٠الصودیوم یفقد واحد الكترون بینما الفلور یكتسب واحد الكترون اثناء التفاعل الكیمیائى فیصبح فى ایون كل منھما الن 

  الكترون
  
  
  
  وخواص الالفلزات  خواص الفلزاتبین  خواصھا  تجمع ھى عناصر -١
  pالفئة فى اشباة الفلزات تقع  -٢
  

  امثلة اشباة الفلزات من 

  

  

  

  

  

  

وجھ وجھ وجھ 
   المقارنةالمقارنةالمقارنة

   فى الدورات فى الدورات فى الدورات    فى المجموعاتفى المجموعاتفى المجموعات

   
   
   

   الصفة الفلزیةالصفة الفلزیةالصفة الفلزیة
   ووو
   

  الالفلزیةالالفلزیةالالفلزیةالصفة الصفة الصفة 

  
تزداد الصفة الفلزیة كلما اتجھنا من  -١

  علل ؟ ذرى بزیادة العدد ال اعلى الى اسفل
یسھل فقد ف بسبب زیادة الحجم الذرى 

  الكترونات التكافؤ
  

  الفلزات ؟ انشطالسیزیوم  علل
النة اكبرھم فى الحجم الذرى فیسھل فقد  

  فؤة بسھولةتكا الكترون

  
  باستثناء الدورة االولى فلز قوى تبدا الدورة بعنصر -١
كلما اتجھنا من الیسار الى بزیادة العدد الذرى  ثم تقل الصفة الفلزیة  -٢

  حتى نصل الى اشباة الفلزات الیمین
الذرى حتى نصل الى  ثم  تظھر الصفة الالفلزات وتزداد  بزیادة العدد -٣

  ١٧فى المجموعة اقوى الالفلزات 
  ١٨١٨١٨   فى المجموعة   ثم تنتھى الدورة بغاز خامل -٤
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  تقل الصفة الفلزیة بزیادة العدد الذرى؟ 

 

  

    

  الخواص الكیمیائیة لالفلزات

  االحماض مع تفاعلھا -١

  مع االحماضالالفلزات  ال تتفاعل 

  

  االكسجین مع تفاعلھا -٢

االكسیجین مكونة اكاسید  تتفاعل الالفلزات مع

  الفلزیة تسمى باالكاسید الحامضیة

  

  

  

9

 مذكرة المظالى

الصفة الفلزیة لعناصر المجموعة 
تناسبا طردیا مع العدد فلز عنصر 

  
تقل الصفة الفلزیة بزیادة العدد الذرى؟  علل

   بسبب نقص الحجم الذرى
   

  
  

  
  
  
  
  

  

   ھي ترتیب العناصر الفلزیة ترتیبا تنازلیا حسب درجة نشاطھا الكیمیائي

  الخواص الكیمیائیة للفلزات

  االحماض مع تفاعلھا -١

ع االحماض وبعضھا ال یتفاعل معھا حسب درجة نشاطھا 

  االكسجین مع تفاعلھا -٢

  تتفاعل الفلزات مع االكسیجین مكونة اكاسید فلزیة تسمى باالكاسید القاعدیة

  

  

  

مذكرة المظالى  /ا     
  

  
الصفة الفلزیة لعناصر المجموعة تتناسب 
عنصر ب التى تبدأ

   الذرى
  
  
  
  
  
  
  
  

   

   

ھي ترتیب العناصر الفلزیة ترتیبا تنازلیا حسب درجة نشاطھا الكیمیائي

   

الخواص الكیمیائیة للفلزات

١

ع االحماض وبعضھا ال یتفاعل معھا حسب درجة نشاطھا بعض الفلزات تتفاعل م

  الكیمیائى

  

  

٢

تتفاعل الفلزات مع االكسیجین مكونة اكاسید فلزیة تسمى باالكاسید القاعدیة

  



  /ا     

 10 
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10 

                                                                 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الماء مع  سلوكھا -٣

الماغنسیوم  اكسیدبعض األكاسید القاعدیة تذوب في الماء وتعطي قلویات مثل 

  وبعضھا ال یذوب فى الماء مثل اكسید الحدید

  

  

  

  

  الماء مع  سلوكھا - ٣

 تذوب في الماء وتعطي الحامضیةاألكاسید 

   احماض

   األكاسید القاعدیة

  بعضھا یذوب فى الماء وتكون محالیل قلویة ھى اكاسید فلزیة

  تزرق ورقة عباد الشمس الحمراءو 

  الن القلویات عبارة عن قواعد ذائبة فى الماء؟   كل القلویات قواعد علل

  و بعضھا الیذوب فى الماء الماء الن بعضھا یذوب فى لیست كل القواعد قلویات علل

  االكاسید الحامضیة
  تذوب فى الماء وتكون ھى اكاسید الفلزیة 
  محالیل  حامضیة 

  عباد الشمس الزرقاء  تحمر ورقةو

  تعرف بعض االكاسید مثل اكسید االلمونیوم باالكاسید المترددة؟   علل
  تین  ملح و ماء  لحافى ال تعطى النھا تتفاعل مع االحماض كاكاسید قاعدیة و تتفاعل مع القواعد كاكاسید حامضیة و
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 سلوكھا مع الماء

 یتفاعالن مع الماء لحظیا ویتصاعد غاز الھیدروجین الذي یشتعل بفرقعة 

 الحرارة المرتفعة  ات

11 

 مذكرة المظالى

  تتفاعل الفلزات مع الما ء حسب درجة نشاطھا الكیمیائى

  S  من عناصر الفئة ض  1Aفى المجموعة  یسار الجدول الدوري

  قلویة ألنھا تتفاعل مع الماء مكونة محالیل

سلوكھا مع الماء

یتفاعالن مع الماء لحظیا ویتصاعد غاز الھیدروجین الذي یشتعل بفرقعة 

 یتفاعالن ببطء شدید مع الماء البارد

اتالماء الساخن فقط في درجبخار یتفاعالن مع 

Ag ال یتفاعالن مع الماء 

مذكرة المظالى  /ا     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تتفاعل الفلزات مع الما ء حسب درجة نشاطھا الكیمیائى

  

  

 

  

یسار الجدول الدوري تقع في أقصى -١

ألنھا تتفاعل مع الماء مكونة محالیل عللوسمیت بھذا االسم  -٢

  

 الفلزات

  Naالصودیوم
 Kالبوتاسیوم    

 Caالكالسیوم   
 Mgالماغنیسیوم 

  Feالحدید          
 Znالخارصین    

Agالفضة    Cuالنحاس     
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  االجابة

  لمنع تفاعلھا مع الھواء الرطب

  النة یتفاعل مع الماء بشدة  و یتصاعد غاز الھییدروجین
  الذى یشتعل بفرقعة فیزداد الحریق اشتعال

د الكترون التكافؤفیسھل فق النة اكبر العناصر من حیث الحجم الذرى

  بسبب زیادة الحجم الذرى فیسھل فقد الكترون التكافؤ

  و یتصاعد غاز الھیدروجین الذى یشتعل بفرقعة
  مع الماء و یتصاعد غاز الھیدروجین الذى یشتعل بفرقعة

  البوتاسیوم اكثر نشاط من الصودیوم الن الحجم الذرى للبوتاسیوم اكبر من الحجم الذرى للصودیوم

  مكونة أمالح 

12 

 مذكرة المظالى

  
  اقل كثافة من الماء

  اكبر كثافة من الماء

االجابة  علل لما یاتى

لمنع تفاعلھا مع الھواء الرطب  عناصر االقالء تحفظ تحت سطح الكیروسین او زیت البرافین

النة یتفاعل مع الماء بشدة  و یتصاعد غاز الھییدروجین  ال یستخدم الصودیوم فى اطفاء حرائق الماء؟
الذى یشتعل بفرقعة فیزداد الحریق اشتعال 

 Cs النة اكبر العناصر من حیث الحجم الذرى  ھو أنشط الفلزات؟

بسبب زیادة الحجم الذرى فیسھل فقد الكترون التكافؤ  یزداد النشاط الكیمیائى لالقالء بزیادة العدد الذرى

  وضحى بالتجربة خواص عناصر األقالء؟

  حوض بھ ماء –ورق ترشیح  –بوتاسیوم 

 ص من سائل الكیروسین المحفوظ فیھنستخرج قطعة صودیوم في حجم حبة الحم
 نلف قطعة الصودیوم في ورقة ترشیح ثم نضعھا بحرص في حوض بة الماء

 نكرر ما سبق مع فلز البوتاسیوم
و یتصاعد غاز الھیدروجین الذى یشتعل بفرقعة شدةیتفاعل كل من الصودیوم و البوتاسیوم مع الماء ب

مع الماء و یتصاعد غاز الھیدروجین الذى یشتعل بفرقعة شدةبصر نشطة كیمیائیا تتفاعل عناصر االقالء عنا
البوتاسیوم اكثر نشاط من الصودیوم الن الحجم الذرى للبوتاسیوم اكبر من الحجم الذرى للصودیوم

  Pضمن مجموعات الفئة7Aیمین الجدول فى المجموعة 

مكونة أمالح  ألنھا تتفاعل مع الفلزات علل وسمیت ھذه المجموعة بالھالوجینات

مذكرة المظالى  /ا     
  

  
  
  معظمھا منخفض الكثافة  -٣

Li –Na – K اقل كثافة من الماء
  

Rb – Cs  اكبر كثافة من الماء
  
  
  
  
  
  
  
  
  

علل لما یاتى

عناصر االقالء تحفظ تحت سطح الكیروسین او زیت البرافین -١

ال یستخدم الصودیوم فى اطفاء حرائق الماء؟ -٢

 Csیعتبر عنصر السیزیوم -٣

یزداد النشاط الكیمیائى لالقالء بزیادة العدد الذرى -٤

  

وضحى بالتجربة خواص عناصر األقالء؟
  

بوتاسیوم  –صودیوم :األدوات  
  :الخطوات 

نستخرج قطعة صودیوم في حجم حبة الحم
نلف قطعة الصودیوم في ورقة ترشیح ثم نضعھا بحرص في حوض بة الماء

نكرر ما سبق مع فلز البوتاسیوم
یتفاعل كل من الصودیوم و البوتاسیوم مع الماء ب:المالحظة 
عناصر االقالء عنا -١ :االستنتاج
البوتاسیوم اكثر نشاط من الصودیوم الن الحجم الذرى للبوتاسیوم اكبر من الحجم الذرى للصودیوم  -٢           

  
  

  

یمین الجدول فى المجموعة  تقع  فى

وسمیت ھذه المجموعة بالھالوجینات مالحتعني مكونات األ
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  اثناء التفاعل الكیمیائى

  عناصر الھالوجینات

ضمن 7Aیمین الجدول فى المجموعة 
  Pمجموعات الفئة

ألنھا  علل سمیت ھذه المجموعة بالھالوجینات
  مكونة أمالح تتفاعل مع الفلزات

النھا تكتسب أو : عللعناصر ال فلزیة أحادیةالتكافؤ 
  تشارك بإلكترون واحداثناء التفاعل الكیمیائى

13 

 مذكرة المظالى

   :الصفات العامة لعناصر الھالوجینات 

اثناء التفاعل الكیمیائى تكتسب أو تشارك بإلكترون واحد النھا: عللعناصر ال فلزیة أحادیةالتكافؤ 

Cl2   

 الطبیعة بل توجد في صورة مركبات  باستثناء عنصراإلستاتین 
  عناصر نشطة كیمیائیا  النھا 

 . تلیھ في محالیل أمالحھا یحل كل عنصر في المجموعة محل العناصر التي

  

   ) الفلور والكلور ( تتدرج حالتھا الفیزیائیة من الصورة الغازیة 

   )الیود( إلى الصورة الصلبة ) البروم 

   التوصیل للحرارة و الكھرباء

   -:الھالوجیناتمقارنة بین خواص عناصر االقالء و عناصر 

  عناصر االقالء

  

ضمن 1Aتقع فى اقصى یسار الجدول فى المجموعة 
 Sعناصر الفئة 

یمین الجدول فى المجموعة  تقع  فى
مجموعات الفئة

  النھا تذوب فى الماء  عللسمیت بعناصر االقالء 
  و تكون محالیل قلویة

سمیت ھذه المجموعة بالھالوجینات
تتفاعل مع الفلزات

  :عللؤ عناصر فلزیة احادیة التكاف
  الكترون اثناء التفاعل الكیمیائى1النھا تفقد 

عناصر ال فلزیة أحادیةالتكافؤ 
تشارك بإلكترون واحداثناء التفاعل الكیمیائى

مذكرة المظالى  /ا     
  

الصفات العامة لعناصر الھالوجینات 

عناصر ال فلزیة أحادیةالتكافؤ  -١

F2  ,  جزیئاتھا ثنائیة الذرة -٢

الطبیعة بل توجد في صورة مركبات  باستثناء عنصراإلستاتین  فيمنفردة  توجد ال -٣
النھا   عللالذي یحضر صناعیا

  
یحل كل عنصر في المجموعة محل العناصر التي -٤

 
 

  

 

تتدرج حالتھا الفیزیائیة من الصورة الغازیة    ---٥٥٥

البروم ( سائلة الصورة ال إلى

التوصیل للحرارة و الكھرباءعناصر ردیئة    ---٦٦٦

  
  

مقارنة بین خواص عناصر االقالء و عناصر 

  وجھ المقارنة

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موقعھا فى 
  الجدول

تقع فى اقصى یسار الجدول فى المجموعة 
عناصر الفئة 

سمیت بعناصر االقالء   سبب التسمیة
و تكون محالیل قلویة

عناصر فلزیة احادیة التكاف  التكافؤ
النھا تفقد 



  /ا     
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  :عللایوناتھا موجبة و تحمل شحنة موجبة واحدة   االیون  14
  الكترون اثناء التفاعل الكیمیائى1النھا تفقد 

  :عللواحدة  سالبةتحمل شحنة  و سالبةایوناتھا 
  الكترون اثناء التفاعل الكیمیائى1 تكتسبالنھا 

النشاط 
  الكیمیائى

عناصر نشطة كیمیائیا لذلك تحفظ تحت سطح 
لمنع تفاعلھا مع  علل الكیروسین او زیت البرافین

  الھواء الرطب

عناصر نشطة كیمیائیا لذلك التوجد فى صورة 
باستثناء ت منفردة بل توجد فى صورة مركبا

  الذى یحضر صناعیا فى المعمل عنصراإلستاتین

  للحرارة  التوصیل
  و الكھرباء

  التوصیل للحرارة و الكھرباءردیئة   جیدة التوصیل للحرارة و الكھرباء

  جمیعھا صلبة فى درجة حرارة الغرفة الحالة الفیزیائیة 
  ولھا بریق معدنى

  ة تتدرج حالتھا الفیزیائیة من الصورة الغازی
) البروم ( الصورة السائلة  إلى) الفلور والكلور ( 

  )الیود( إلى الصورة الصلبة 

                                                                     

      
    Pمجموعات الفئة فى اخر )  18( الصفریة  المجموعة یمین الجدول فى اقصى   تقع  فى

         : للغازات الخاملةالصفات العامة 

  جمیعھا فى صورة غازیة -١١١   
  ھا االخیر مكتمل بالاللكترونات مستوى طاقت -٢
  بسبب اكتمال مستوى طاقتھا االخیر عللتكافؤھا صفر  -٣ 
  بسبب اكتمال مستوى طاقتھا االخیر عللال تدخل فى التفاعالت الكیمیائیة فى الظروف العادیة ؟  -٤
  جزیئاتھا تتكون من ذرة واحدة -٥
  

   

   

   
  اء ضرورى الستمرار حیاة جمیع الكائنات الحیة الم 

  ولھ استخدامات متعددة فى مجاالت مختلفة   
  مثل مجال الزراعة والصناعة واالستخدامات الشخصیة 

  السبب  االستخدام  العنصر

  الصودیوم
  السائل

نقل الحرارة من قلب المفاعل النووي  یستخدم  في
في الحصول على الطاقة  الستخدامھا إلى خارجھ

  البخاریة الالزمة لتولید الكھرباء

  النة فلزجید التوصیل للحرارة

المستخدمة  شرائح السیلیكونفى صناعة ستخدم ی  السیلیكون
  صناعة اجھزة الكمبیوتر فى

لھا للكھرباء توصی  یتوقف النھ من اشباه الموصالت التى 
  على درجة حرارتھا

  ) م ١٩٦ْ  -( النخفاض درجة غلیانھ   فى حفظ قرنیة العین  یستخدم  النیتروجین المسال

  المشع  ٦٠ الكوبلت
Co  

ألن أشعة جاما التي تصدرمنھ تمنع تكاثر الجراثیم دون أن   فى حفظ االغذیة  یستخدم
 . تؤثر على صحة اإلنسان
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و لذلك تنشأ بینھما قوة جذب 

  بعض المركبات القطبیة مثل الماء

  ل السكرالمركبات األیونیة مثل ملح الطعام وبعض المركبات التساھمیة مث

15 

 مذكرة المظالى

  جزئ الماء یتكون من ارتباط ذرةأكسجین بذرتین ھیدروجین 

  ةدرج ١٠٤.٥لتكوین رابطتین تساھمیتین أحادیتین الزاویة بینھما 

  جزیئات الماء روابط ھیدروجینیة؟

و لذلك تنشأ بینھما قوة جذب  اكبرمن السالبیة الكھربیة للھیدروجین الن السالبیة الكھربیة لالكسجین

  ضعیفة تسمى بالرابطة الھیدروجینیة

بعض المركبات القطبیة مثل الماء جزیئات  نشا بینیضعیفة الكتروستاتیكى 
  و الرابطة الھیدروجینیة اضعف من الرابطة التساھمیة

  وھى اھم العوامل المسئولة عن شذوذ خواص الماء

المركبات األیونیة مثل ملح الطعام وبعض المركبات التساھمیة مث لمعظم

مذكرة المظالى  /ا     

  

  
            

  
  

جزئ الماء یتكون من ارتباط ذرةأكسجین بذرتین ھیدروجین 

لتكوین رابطتین تساھمیتین أحادیتین الزاویة بینھما 

جزیئات الماء روابط ھیدروجینیة؟ یوجد بین:  )علل (

الن السالبیة الكھربیة لالكسجین

ضعیفة تسمى بالرابطة الھیدروجینیة الكتروستاتیكى

  : الرابطة الھیروجینیة
كتروستاتیكى االلذب اجنوع من التھى 

و الرابطة الھیدروجینیة اضعف من الرابطة التساھمیة
وھى اھم العوامل المسئولة عن شذوذ خواص الماء

  
  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

لمعظمجید یعتبر الماء مذیب قطبي  
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  قة زیت طعام 

  معظم المركبات االیونیة تذوب فى الماء مثل ملح الطعام النة مذیب قطبى قوى 

  والمركبات التساھمیة التى ال تكون رابطة ھیدروجینیة مع الماء ال تذوب فى الماء مثل زیت الطعام

  .بین جزیئاتة الروابط الھیدروجینیة

  كثافتھ في الحالة الصلبة أقل من كثافتھ في الحالة السائلة

  االجابة

  

تتجمع جزیئات الماء بواسطة الروابط  م  o ٤النة عند انخفاض درجة الحرارة عن 
   روجینیة مكونة بللورات ثلج سداسیة الشكل كبیرة الحجم  بینھا فراغات كثیرة

  

بسبب تكون طبقة سمیكة من الجلید تطفوعلى سطح الماء تحمى المیاة العمیقة من 
  افظ على حیاة الكائنات المائیة الموجودة بھا

  

16 

 مذكرة المظالى

  وضحى بالتجربة ان الماء مذیب قطبى قوى 

  ملعقة للتقلیب –زیت طعام  –سكر  –ملح طعام 
  نمالء االكواب الثالثة بكمیات متساویة من الماء 

قة زیت طعام نضیف للكوب االول ملعقة ملح طعام و الثانى ملعقة سكر و الثالث ملع
  نقلب محتویات االكواب الثالثة جیدا 

  نالحظ ان السكر و الملح یذوب فى الماء اما زیت الطعام ال یذوب فى الماء
معظم المركبات االیونیة تذوب فى الماء مثل ملح الطعام النة مذیب قطبى قوى 

  ت التساھمیة بعضھا یذوب فى الماء و بعضھا ال یذوب 
  فالمركبات التساھمیة التى تكون رابطة ھیدروجینیة مع الماء تذوب فى الماء مثل السكر 

والمركبات التساھمیة التى ال تكون رابطة ھیدروجینیة مع الماء ال تذوب فى الماء مثل زیت الطعام

الروابط الھیدروجینیة  بسبب:علل مئویة درجة صفرویتجمد عند 

كثافتھ في الحالة الصلبة أقل من كثافتھ في الحالة السائلة انالماء عن جمیع المواد في 
   ٣سم/جم ١= 

  ٣سم/جم ٠.٩٢

  تىعلل لما یا

  الن كثافة الثلج اقل من كثافة الماء  یطفو الثلج فوق سطح الماء؟

  كثافة الثلج اقل من كثافة الماء؟
  او كثافة الماء فى الحالة الصلبة اقل من كثافتة

النة عند انخفاض درجة الحرارة عن 
روجینیة مكونة بللورات ثلج سداسیة الشكل كبیرة الحجم  بینھا فراغات كثیرةالھید

  و بالتالى یزداد حجمة و تقل كثافتة

بسبب تكون طبقة سمیكة من الجلید تطفوعلى سطح الماء تحمى المیاة العمیقة من المناطق  تستطیع الكائنات المائیة ان تعیش فى
افظ على حیاة الكائنات المائیة الموجودة بھاالتجمد مما یح

  بسبب زیادة حجم الماء عند تجمدة  تنكسر الزجاجة المملؤة بالماء و محكمة الغلق 
  

مذكرة المظالى  /ا     
  

وضحى بالتجربة ان الماء مذیب قطبى قوى 
  

ملح طعام  –اكواب زجاجیة  ٣:االدوات 
نمالء االكواب الثالثة بكمیات متساویة من الماء  -١: الخطوات 

نضیف للكوب االول ملعقة ملح طعام و الثانى ملعقة سكر و الثالث ملع - ٢             
نقلب محتویات االكواب الثالثة جیدا  - ٣             
نالحظ ان السكر و الملح یذوب فى الماء اما زیت الطعام ال یذوب فى الماء :المالحظة 
معظم المركبات االیونیة تذوب فى الماء مثل ملح الطعام النة مذیب قطبى قوى  -١ :االستنتاج 

ت التساھمیة بعضھا یذوب فى الماء و بعضھا ال یذوب و المركبا - ٢             
فالمركبات التساھمیة التى تكون رابطة ھیدروجینیة مع الماء تذوب فى الماء مثل السكر 

والمركبات التساھمیة التى ال تكون رابطة ھیدروجینیة مع الماء ال تذوب فى الماء مثل زیت الطعام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ویتجمد عند  م  ٥١٠٠یغلي الماء عند 
  
  
  
  

الماء عن جمیع المواد في  یشذ
=  م  o ٤اكبر كثافة للماء عند 

٠.٩٢م  o اقل كثافة للماء عند صفر
  

علل لما یا

یطفو الثلج فوق سطح الماء؟ -١

كثافة الثلج اقل من كثافة الماء؟ -٢
او كثافة الماء فى الحالة الصلبة اقل من كثافتة

  فى الحالة السائلة؟ 

تستطیع الكائنات المائیة ان تعیش فى -٣
  ؟الباردة  القطبیة

تنكسر الزجاجة المملؤة بالماء و محكمة الغلق  -٤
  عند وضعھا فى الفریزر؟
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  اضافة قطرات من حمض الكبریتیك المخفف او كربونات الصودیوم الى الماء النقى عند تحلیلة كھربیا ؟
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 مذكرة المظالى

  الماء متعادل التاثیر على ورقة عباد الشمس ؟
  وجین الموجبة المسئولة عنالن الماء عندما یتاین یعطى عدد من ایونات الھیدر

  الحامضیة تساوى عدد من ایونات الھیدروكسید السالبة المسئولة عن القلویة

  . المحمضلماء الكھربى لتحلیل لفى عملیة ایستخدم جھاز فولتامتر ھوفمان 

  فوق المھبط و األكسجین فوق المصعد 
   األكسجین الھیدروجین ضعف حجماى حجم غاز 

اضافة قطرات من حمض الكبریتیك المخفف او كربونات الصودیوم الى الماء النقى عند تحلیلة كھربیا ؟

  الن الماء النقى ردئ التوصیل للكھرباء

  وضحى بالتجربة التحلیل الكھربى للماء

مذكرة المظالى  /ا     
  

  
  
  
  
  
  
  
  

الماء متعادل التاثیر على ورقة عباد الشمس ؟ -:علل 
الن الماء عندما یتاین یعطى عدد من ایونات الھیدر

الحامضیة تساوى عدد من ایونات الھیدروكسید السالبة المسئولة عن القلویة 
  

           

یستخدم جھاز فولتامتر ھوفمان 

فوق المھبط و األكسجین فوق المصعد  یتجمع غاز الھیدروجین
اى حجم غاز  حجما١:٢بنسبة 

  
  
  
  

اضافة قطرات من حمض الكبریتیك المخفف او كربونات الصودیوم الى الماء النقى عند تحلیلة كھربیا ؟ علل

الن الماء النقى ردئ التوصیل للكھرباء 

وضحى بالتجربة التحلیل الكھربى للماء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  /ا     
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18 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مصدر اذى على صحة وحیاة الكائنات الحیة وتجعلھا ھاخواص فى تغیر یاةإضافة أي مادة للم ھو  تلوث الماء

  

  -:ى نوعینالبصفة عامة  تنقسم ملوثات البیئة 

  

  

  اضرارة  اسبابة  نوع التلوث

  األمراض مثلاالصابة بكثیر من مسببا   بالماء اإلنسان والحیوان فضالت سببة اختالط   بیولوجي تلوث. ١
 البلھارسیا و التیفود 

  و االلتھاب الكبدى الوبائى

  سببة صرف مخلفات المصانع ومیاه الصرف الصحي   تلــوث كیمیائي - ٢
  الترعو االنھارر والبحا میاة فى

  -:فمثال.یؤدى الى زیادة تركیزبعض العناصرفى الماء
  یؤدي إلى موت خالیا المخ ارتفاع تركیز الرصاص

  فقدان البصر یؤدي إلى ارتفاع تركیز الزئبقو 
  زیادة اإلصابة لىا یؤدي ارتفاع تركیز الزرنیخو 
  بسرطان الكبد 

  ملوثات صناعیة  ملوثات طبیعیة

البرق المصاحب  -١:مصدرھا ظواھر طبیعیة مثل 
  حرائق الغابات للعواصف الرعدیة الذى یؤدى الى 

  انفجارالبراكین -٢
  و موت الكائنات الحیة -٣

  : إلنسان المختلفة مثلمصدرھا أنشطة ا
  االسراف فى استخدام  االسمدة الزراعیة والمبیدات الكیمیائیة -١
  االنھارالبحار و میاة فى  مخلفات المصانع وتسریب زیت البترولالقاء -٢
  حرق الفحم والبترول مما یؤدى الى تكون الضباب الدخانى واالمطار الحامضیة-٣
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 نتیجة البحریة الكائنات مما یؤدى الى ھالك 19
  الماءالذائب فى  األكسجین انفصال

  مما یؤدى الى االصابة بمرض السرطان

 لتحدید مدى صالحیتھا للشرب

  Lالى منطقة الضغط النخفض

كم  ١٠٠٠یحیط باالرض من جمیع الجھات ویدور معھا حول محورھا ویمتد حتى ارتفاع  

  ٠ھو وزن عمود من الھواء مساحة مقطعة وحدة المساحات وطولھ ارتفاع الغالف الجوى

  bmملى بار١٠٠٠=        bالبار: 

  .مللى بار ١٠١٣,٢٥
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  بعض فى لماءا درجةحرارة سببةارتفاع
  في تستخدم التي البحریة المناطق

  النوویة تبرید المفاعالت

مما یؤدى الى ھالك
انفصال

  سببة تسرب المواد المشعة من المفاعالت النوویة 
  أوإلقاء النفایات الذریة في البحارو المحیطات

مما یؤدى الى االصابة بمرض السرطان

  

   الحیوانات المیتة في الماءوعدم القاء مخلفات المصانع و الصرف الصحى 
  علل  عدم تخزین ماء الصنبور في زجاجات بالستیك 
  فتزید من معدالت اإلصابة بالسرطان ألنھا تتفاعل مع الكلورالمستخدم في تطھیرالماء

  الماء فوق أسطح المنازل باستمرار 
لتحدید مدى صالحیتھا للشرب علل ةایدوریة على الم اجراء تحالیلو

  نشر الوعي البیئي بین الناس

  یقاس الضغط الجوى بأجھزة تعرف بالبارومترات أجھزة قیاس الضغط الجوي

  االستخدام

ھو جھاز شخصي یستخدم فى معرفة طقس الیوم  و ھو نوع من 
  أنواع البارومترات  

ومیة الضغط جھاز یستخدم فى الطائرات لمعرفة ارتفاع التحلیق بمعل

  :تستخدم فى 

الى منطقة الضغط النخفض Hاتجاة حركة الریاح حیث تتحرك الریاح من منطقة الضغط المرتفع

  )   H & L(  تحدید مناطق الضغط الجوى المختلفة

  ھبوب الریاح من منطقة الى اخرى على سطح االرض

  ضغط الجوى من منطقة الى اخرى على سطح االرض

یحیط باالرض من جمیع الجھات ویدور معھا حول محورھا ویمتد حتى ارتفاع  ھو غالف غازى 

  فوق سطح البحر 

ھو وزن عمود من الھواء مساحة مقطعة وحدة المساحات وطولھ ارتفاع الغالف الجوى

: ملحوظة ) mb( او المللي بار )  b( لبار ا    :حدة قیاسھ 

١٠١٣,٢٥یعادل   ھو الضغط الجوى عند مستوى سطح البحر

مذكرة المظالى  /ا     
  

سببةارتفاع  حراري تلــــوث.  ٣
المناطق

تبرید المفاعالت

سببة تسرب المواد المشعة من المفاعالت النوویة   تلوث إشعاعي. ٤
أوإلقاء النفایات الذریة في البحارو المحیطات

عدم القاء مخلفات المصانع و الصرف الصحى  -١
عدم تخزین ماء الصنبور في زجاجات بالستیك  -٢ 
ألنھا تتفاعل مع الكلورالمستخدم في تطھیرالماء     
الماء فوق أسطح المنازل باستمرار  تطھیر خزانات - ٣
و ةایتطویر محطات تنقیة الم -٤
نشر الوعي البیئي بین الناس - ٦

  
  

  
أجھزة قیاس الضغط الجوي

  الجھاز

ھو جھاز شخصي یستخدم فى معرفة طقس الیوم  و ھو نوع من   االنیروید
أنواع البارومترات  

جھاز یستخدم فى الطائرات لمعرفة ارتفاع التحلیق بمعل  االلتیمیتر
  الجوى

  

  

تستخدم فى ت :ط الضغط الجوىائخر

اتجاة حركة الریاح حیث تتحرك الریاح من منطقة الضغط المرتفع تحدید -١

تحدید مناطق الضغط الجوى المختلفة -٢

ھبوب الریاح من منطقة الى اخرى على سطح االرض علل

ضغط الجوى من منطقة الى اخرى على سطح االرضبسبب اختالف ال

ھو غالف غازى   الغالف الجوى 

فوق سطح البحر 

ھو وزن عمود من الھواء مساحة مقطعة وحدة المساحات وطولھ ارتفاع الغالف الجوى  الضغط الجوي  

حدة قیاسھ و

ھو الضغط الجوى عند مستوى سطح البحر  الضغط الجوى المعتاد    
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  الضغط الجوى فكلما ارتفعنا الى اعلى یقل

  

 . قطع من الصلصال مختلفة األلوان 

 

  

كلما زاد عدد الكتب زاد طولھا و بالتالى زاد وزنھافحدث تغیر كبیر فى شكل قطع الصلصال وبنفس الكیفیة 

 كلما زاد طول عمود الھواء یزداد وزنة وبالتالى یزداد الضغط الجوى 

  نقص طول عمود الھواء یقل وزنھ و بالتالى یقل ضغطھ

20 
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  ھى خطوط منحنیة تصل بین النقاط المتساویة فى الضغط الجوى

  وتستخدم فى عمل خرائط الضغط الجوى

فكلما ارتفعنا الى اعلى یقل االرتفاع عن سطح البحرھى         :العوامل المؤثرة فى الضغط الجوى

قطع من الصلصال مختلفة األلوان  ٣،رقائق من البالستیك  ٦كتب كبیرة و  ٤  

 .  كرات متماثلة ونضعھم بین الكتب  ٣نكون من الصلصال 

 :نالحظ  

  .حدوث تغیر فى شكل كرات الصلصال نتیجة الضغط علیھا   

 لیة التغیر الكبیر حدث للكرة السف 

 و التغیر الطفیف حدث للكرة العلویة  

   

  

  

  

 

كلما زاد عدد الكتب زاد طولھا و بالتالى زاد وزنھافحدث تغیر كبیر فى شكل قطع الصلصال وبنفس الكیفیة   

كلما زاد طول عمود الھواء یزداد وزنة وبالتالى یزداد الضغط الجوى :

  لضغط الجوى؟كلما ارتفعنا الى اعلى یقل ا
  الجوي النة كلما ارتفعنا الى اعلى  یقل طول عمودالھواء فیقل وزنھ بالتالي یقل الضغط

نقص طول عمود الھواء یقل وزنھ و بالتالى یقل ضغطھ اذا اذا نقص  طول عمود الھواء ؟
  زاد طول عمود الھواء یزداد وزنة و التالى یزداد ضغطة 

  فوق سطح البحر على كثافة الھواء الجوى؟
  ٠كلما ارتفعنا فوق سطح البحر تقل كثافة الھواء الجوى فیقل وزنھ وبالتالى یقل ضغطھ

مذكرة المظالى  /ا     
  

ھى خطوط منحنیة تصل بین النقاط المتساویة فى الضغط الجوى:االیزوبارخطوط 

وتستخدم فى عمل خرائط الضغط الجوى 

  

  حقیقة علمیة

  

  

  

  

العوامل المؤثرة فى الضغط الجوى

 األدوات

 الخطوات

 المالحظات

 

 

 

 

 

 االستنتاج

  
كلما ارتفعنا الى اعلى یقل ا علل: س 

النة كلما ارتفعنا الى اعلى  یقل طول عمودالھواء فیقل وزنھ بالتالي یقل الضغط 
اذا نقص  طول عمود الھواء ؟ یحدث ذاما: س  

زاد طول عمود الھواء یزداد وزنة و التالى یزداد ضغطة  اذا و 
فوق سطح البحر على كثافة الھواء الجوى؟ ثر االرتفاعما أ: س  

كلما ارتفعنا فوق سطح البحر تقل كثافة الھواء الجوى فیقل وزنھ وبالتالى یقل ضغطھ
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  ات الغالف الجوىخصائص طبق
  
  
  

  طبقة الثرموسفیر  طبقة المیزوسفیر  طبقة الستراتوسفیر  طبقة التروبوسفیر  وجة المقارنة

  
  
  
  
  

التسمیة سببو ترتیبھا

الطبقة األولى من طبقات   

  الغالف الجوى

لتروبوسفیر ا سمیتعلل 

النھا ؟ بالطبقة المضطربة 

تحتوى على معظم التقلبات 

الجویة و حركة الھواء فیھا 

 رأسیة

ھي الطبقة الثانیةمن طبقات 

  الغالف الجوى
  ویطلق علیھا طبقة الغالف  

  علل الجوى األوزوني
ى على معظم غاز النھا تحتو

األوزون الموجود فى الغالف 
  لجوى

ھي الطبقة الثالثة من 

  طبقات الغالف الجوى 
سمیت طبقة  علل

المیزوسفیر بالطبقة 
ألنھا تحتل ؟ المتوسطة

موقعا متوسطا بین طبقات 
  الغالف الجوى

الطبقة الرابعة من  

طبقات الغالف الجوى 

ومعناھا الطبقة 

  الحراریة 
سمیت طبقة علل 

لثرموسفیر بالطبقة ا
  الحراریة ألنھا أسخن 
     ٠طبقات الغالف الجوى

  
  
  

  سمكھا

  حتىمن سطح البحر  

فوق  كم٨( التروبوبوز

فوق خط  كم١٨والقطبین 

 )االستواء 
 )كم ١٣(  ھاسمكاى  

  كم ١٣من التروبوبوز   
  كم ٥٠الستراتوبوز  الى

  ) كم ٣٧(اى سمكھا  

  كم  ٥٠من الستراتوبوز
  كم  ٨٥وبوز  زیإلى الم  

  )كم ٣٥ (اى سمكھا

  كم ٨٥المیزوبوز من
 كم ٦٧٥ارتفاع الى
  سمكھا حوالىاى
  )كم  ٥٩٠(

  
  
  

  درجة حرارتھا

تقل فیھا درجة الحرارة 
س كلما ارتفعنا  ٥٦.٥بمقدار

واحد كیلو متر حتى تصل فى 
  عند التروبوبوزنھایتھا 

  س  ٥ ٦٠ -إلى  

تثبت درجة الحرارة فى الجزء  

ثم ˚ ٦٠ - ا عند السفلى منھ

تزداد  باالرتفاع  حتى تصل 

درجة عند نھایتھا إلى صفر 

  علل٠ة مئوى
النھا تحتوى على طبقة االوزون 

التى تمتص األشعة الفوق 
  ٠لشمسابنفسجیة الصادرة من 

تقل فیھا درجة الحرارة  
حتى كلما ارتفعنا الى أعلى 
 ٩٠ - تصل عند نھایتھا إلى

٥  
  
  )ابرد الطبقات (

ا درجات الحرارة تزداد فیھ
كلما ارتفعنا الى أعلى 

حتى تصل فى نھایتھا  إلى 
  ˚١٢٠٠حوالي 

  )اسخن الطبقات (  
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  الضغط الجوى

یقل فیھا الضغط الجوى كلما 
ارتفعنا الى أعلى حتى یصل 

  مللى١٠٠ عند نھایتھا إلى
من الضغط ) ٠.١(بار او 

  الجوى المعتاد

یقل فیھا الضغط الجوى كلما 

ى أعلى حتى یصل ارتفعنا ال

مللى بار او  ١فى نھایتھا إلى 

من الضغط الجوى ) ٠.٠٠١(

  المعتاد

یقل فیھا الضغط الجوى 

كلما ارتفعنا الى أعلى 

حتى یصل فى نھایتھا 

مللى بار او  ٠.٠١إلى 

من الضغط ) ٥- ١٠×  ١(

  المعتاد الجوى

  

  
  

  ممیزاتھا

تح�������دث بھ�������ا جمی�������ع  -١

الظ��واھر الجوی��ة كاألمط��ار 

 عل�����للس�����حب والری�����اح وا

النھ��ا تحت��وى عل��ى ح��والي 

م����ن كتل����ة الغ����الف % ٧٥

  الجوى 

طبق�������ة التروبوس�������فیر  -٢

تعم����ل عل����ى تنظ����یم درج����ة 

 عللحرارة األرض 

النھ�ا تحت��وى عل�ى ح��والي  

م�������ن بخ�������ار م�������اء % ٩٩

 الھواء الجوى 

و حرك���ة الھ���واء فیھ���ا  -٣

رأس�������یة حی�������ث تتص�������اعد 

التی��ارات الھوائی��ة الس��اخنة 

ألعل�����ى وتھ�����بط التی�����ارات 

  ردة ألسفلالبا

تحتوى على معظم غاز  -١ 

األوزون الموجود بالغالف 

:  ٢٠الجوى على ارتفاع من

  ٠كم  فوق سطح البحر ٤٠

  
یفضل الطیارون التحلیق  -٢

بطائرتھم فى الجزء السفلى منھا 
  النھا ال تحتوى على  علل

غیوم او اى اضطرابات جویة  
  فیھا افقیة     وحركة الھواء

ة طبقة مضطربة شدید -١ 

 عللالتخلخل 

الحتوائھاعلى كمیات 

محدودة من غازى 

  ٠الھلیوم والھیدروجین

  

  
علل  تتكون فیھا الشھب -٢

نتیجة احتكاكھا بجزئیات 
  الھواء

 علیھااسم یطلق -١
 ألن علل) األیونوسفیر(

یحتوى منھا الجزءالعلوي

  مشحونة أیونات على
 فى بدورھام تقوم -٢ 

  الالسلكیة االتصاالت
 علل عى ذااإل والبث 

موجات علیھا النھاتنعكس
  ى  الرادیوالت

 مراكزاالتصاالت بثھات
  اإلذاعة أومحطات

 
 یحاط -٣

 األیونوسفیربحزامین
 باسم یعرفان مغناطیسین

 قومانی ألین فان حزامي
 اإلشعاعات تشتیتب
 بعیداعن لكونیةالضارةا

 مسببة األرض
 القطبي ظاھرةالشفق

  أواألورورا

  
  
  
  
  

 

  ھى منطقة یندمج فیھا الغالف الجوى بالفضاء الخارجي و تسبح فیھا األقمار الصناعیة راألكسوسفی 
  تسبح فیھا األقمار الصناعیة التى تستخدم فى االتصاالت    ما ھى أھمیة  منطقة األكسوسفیر؟

  التلیفزیوني عبر القارات والتعرف على الطقس والبث                                         
  
  



  /ا     

 23 

 خالد ابو بكر المظالى مذكرة المظالى
  

23 
  

  ٦,٥ ×االرتفاع =  )االنخفاض االرتفاع او (التغیر مقدار -١

  فى درجة الحرارة مقدار االنخفاض –درجة الحرارة عند السفح = درجة الحرارة عند قمة الجبل  - ٢

  فى درجة الحرارة االرتفاعمقدار + درجة الحرارة عند القمة = درجة الحرارة عند السفح       - ٣

  ٦,٥÷   درجة الحرارة عند القمة –درجة الحرارة عند السفح =                  االرتفاع      - ٤
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  تقابل األشعة فوق البنفسجیة الصادرة من الشمس

  دبسون ١٠٠= مم  ١على اعتبار 

24 

 مذكرة المظالى

  الستراتوسفیر ؟  طبقة

تقابل األشعة فوق البنفسجیة الصادرة من الشمس ألنھا أول طبقة من طبقات الغالف الجوى

  ٠و بھا كمیة مناسبة من غاز ألكسجین

  كم

  )دوبسون

  اذا وقعت تحت ظروف معینة مم  ٣یصبح 

  ˚ وھى الضغط الجوى المعتاد ودرجة الحرارة صفر

   S T P) (او  )د . ض . م (أو ما یعرف بـمعدل الضغط ودرجة الحرارة 

على اعتبار  )Du(دوبسون  ٣٠٠تعادل  األوزون الطبیعیة درجة

مذكرة المظالى  /ا     
  

 

 

 

 

  

  

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طبقة طبقة األوزون فى توجدعلل 

ألنھا أول طبقة من طبقات الغالف الجوى

و بھا كمیة مناسبة من غاز ألكسجین 

  

  
كم ٢٠سمك طبقة االوزون  -١

دوبسون(أفترض العالم اإلنجلیزى  -٢

یصبح أن سمك طبقة األوزون  

وھى الضغط الجوى المعتاد ودرجة الحرارة صفر

أو ما یعرف بـمعدل الضغط ودرجة الحرارة 

درجةوبناء على ذلك افترض أن 
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  أھمیة األوزون

  

  تسمح طبقة االوزون بنفاذ االشعة الفوق بنفسجیة القریبة الغیر ضارة -١

  التى لھا اثار كیمیائیة ضارة على حیاة الكائنات الحیة  شعة المتوسطةنفاذ األشعة الفوق بنفسجیة البعیدة ومعظم األوتمنع  -٢

  تعمل طبقة األوزون كدرع واقي یحمى االرض من االشعة الفوق بنفسجیة الضارة علل

  التى لھا اثار كیمیائیة ضارة على حیاة الكائنات الحیة النھا تمنع نفاذ األشعة الفوق بنفسجیة البعیدة ومعظم المتوسطة 

  

                        

  لالرضالقطب الجنوبي  ةفوق منطقتآكل فى طبقة األوزون ھو 

  ویزداد فى شھر سبتمبر من كل عام

  

   منطق اخضراى لونھا A المنطقة
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  -: ظاھرة  االحترار العالمي  

  الحراري  ھى االرتفاع المستمر فى متوسط درجة حرارة الھواء القریب من سطح األرض بسبب عملیة االحتباس

بسبب زیادة فى طبقة التروبوسفیراحتباس االشعة تحت الحمراء ھى ظاھرة  -:)اثر الصوبةالزجاجیة (ارىظاھرة االحتباس الحر

  االرض كوكب ارتفاع درجة حرارة مسببة  یھانسبة الغازات الدفیئة ف

  IPCCأظھرت أبحاث الھیئة العالمیة للتغیرات المناخیة  

  لحراريان سبب ظاھرة االحترار العالمي  ھى ظاھرة االحتباس ا

  وبة الزجاجیة؟؟صسمیت ظاھرة االحتباس الحرارى باثر ال :علل
  قوم بدورمشابھ للزجاج فى الصوبة الزجاجیة حیث یالنة عندما ترتفع  نسبة الغازات الدفیئة فى الغالف الجوى  

 فاع  درجة حرارة االرضو تمنع نفاذھا من طبقة التروبوسفیر مسببة ارتبسبب كبر طولھا الموجى  تحتبس االشعة تحت الحمراء 

  لما لھا من تاثیرحرارى

  

  الغازات الدفیئة      

  

  ستمر فى نسبة غاز ثانى اكسید الكربون فى الھواء الجوى؟التزاید الم علل 

  )البترول والفحم والغاز الطبیعى(بسبب التزاید المستمر فى قطع وحرق اشجار الغابات واحتراق الوقود الحفرى       

مركبات  )١( 
(CFCs)  

الكلوروفلور 
 وكربون

  
  ھذه المركبات معروفة تجاریا باسم الفریونات وتستخدم

  فى أجھزة التبریدكمادة مبردة 
  كمادة دافعة لرذاذ األیروسوالت

  .كمادة نافخة فى صناعة عبوات الفوم 
  الدوائر اإللكترونیةشرائح كمادة مذیبة فى تنظیف 

  
 

غاز برومید )٢(
 المیثیل

 یستخدم كمبید حشرى لحمایة المحاصیل الزراعیة فى  المخازن و الصوامع

 التى ال تنطفا بالماء تستخدم فى إطفاء الحرائق الھالونات)٣(

أكاسید )٤(
 النیتروجین

 )الكونكورد الفرنسیة(تنتج من احتراق وقود الطائرات األسرع من الصوت 

اكاسید   الھالونات  CFCS  الملوثات
  النتیروجین

  برومید المثیل

  
  الغازات الدفیئة

CFCS  Co2 H2o N2o CH4 

 غاز المیثان اكسید النیتروز بخار الماء ثانى اكسید الكربون  كلوروفلوروكربون
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 األدوات

  مسحوق بیكربونات الصودیوم  -زجاجتان میاه غازیة فارغة 

  ماء    -خل      - ترمومتران مئویان   

  

  

 الخطوات
ونضع ترمومتر فى كل زجاجة    من الخل فى الزجاجة الثانیةلة نضع مقدار من الماء فى الزجاجة األولى ومقدارا مساویا  -

بغاز ثاني أكسید الكربون   ونغلقھا جیدا بالغطاء لالحتفاظ نضع مسحوق بیكربونات الصودیوم فى الزجاجة الثانیة
 .اجتین فى مكان مشمس نضع الزجالمتصاعد 

 الزجاجة الولىترمومتر  عن  الزجاجة الثانیةترمومتر درجة حرارة  ارتفاع المالحظة

 االستنتاج

  أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة ثاني أكسید الكربون فى جو الزجاجة  الثانیة زیادة نسبة
  وبنفس الكیفیة 

   بون فى الغالف الجوىكلما زادت نسبة الغازات الدفیئة مثل ثانى اكسید الكر
  تحدث عملیة االحتباس الحرارى مما یؤدى الى حدوث ظاھرة االحترار العالمى

  

  حادة تغیرات مناخیة - ٢  انصھار الجلید عند القطبین - ١

  اختفاء بعض المناطق الساحلیة  -١ -:  ادى الى
  و انقراض بعض الحیوانات القضبیة -٢              
  مثل الدب القطبى وفیل البحر                  

  األعاصیر االستوائیة مثل اعصار كاترینا حدوث مثل تكرار
  حرائق الغابات موجات الجفاف ووالفیضانات المدمرة  و 
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  ٠فى الصخور الرسوبیة المحفوظةھى آثار وبقایا الكائنات الحیة القدیمة  -:الحفریات

  :البقایا   :االثر 

  الكائنات  الحیة القدیمة   ھى االثارالدالة على نشاط
  مثل  ھااثناء حیات

  
  
  
  
  
  
  

  مثل ھابعد موت ةالقدیم یةالح ات ھى االثارالدالة على بقایا الكائن
  

  

  

  :تختلف أنواع الحفریات تبعا لطرق تكوینھا إلى 

  حفریة متحجرة -٤حفریة طابع              -٣حفریة قالب                  -٢حفریة كائن كامل               -١

  

  

فى وسط یحمیة من  لھ بمجرد موتة نتیجة الدفن السریع  وتتكون الكائن الحى  جسم مكوناتتفاصیل و تحتفظ بكلحفریة وھى 

  التحلل مثل الثلج و الكھرمان 

  حفریات الكھرمان - ٢  حفریة الماموث - ١

ن��وع م��ن االفی��ال مات��ت و دفن��ت س��ریعا ف��ى ال��ثلج نتیج��ة ح��دوث 
  ٠ألف سنة ٢٥جلیدیة  فى منطقة سیبیریا منذ حوالي انھیارات 

عبارة عن حشرات و عقارب دفنت سریعا فى مادة صمغیة تفرزھا 
اشجار صنبوریةعندما تتجمد المادة الصمغیةتتحول إلى مادة تعرف 

  ٠بالكھرمان، تحافظ على الكائنات الحیة بداخلھا من التحلل

اض��ي ك��ان ال ی��زال وعن��دما اكتش��فت حفریت��ھ ف��ى أوائ��ل الق��رن الم
  محتفظا بكامل ھیئتھ وبلحمة وشعره وبالغذاء فى أمعائھ

شجار نوع من االمادة صمغیة تفرزھا  ھى  مادة تعرف بالكھرمان
  ٠بالكھرمانتسمى  عندما تتجمدو صنبوریةال

    
  
  
  
  
  
  

  بكامل ھیئتھا ؟ تحتفظاول حفریة ماموث تم اكتشافھا  علل

   تة مباشرة فى الجلید الذى حافظ علیة من التحللالن الماموث دفن سریعا بعد مو
   بكامل ھیئتھ وبلحمة وشعره وبالغذاء فى أمعائھالنھا تحتفظ بكامل ؟ تعتبر حفریة الماموث حفریة كائن كامل  علل



  /ا     

 29 

 خالد ابو بكر المظالى مذكرة المظالى
  

29 
  

  تركھا بعد موتة فى الصخور الروسوبیة تفاصیل الداخلیة لھیكل كائن حى قدیملل ھى نسخة طبق االصل

  :   ج لقالب مصمت ذتجربة عمل نمو

 .ساق للتقلیب –قالب معدني  –وعاء بالستیك  –فرشاة  –زیت طعام  –ماء  - جبس  أدوات التجربة

 الخطوات

  ندھن السطح الداخلي للقالب بالزیت باستخدام الفرشاة 
   ٠نخلط الجبس بالماء فى الوعاء مع التقلیب، لعمل مخلوط متماسك 
   ٠ك الجبسنمأل القالب بالمخلوط ، حتى یتماس 
  ٠نفضل الجبس عن القالب 

 تفاصیل السطح الخارجى للجبس المتماسك ھى نفس تفاصیل السطح الداخلى للقالب المعدنىنالحظ  ان  المالحظة 

  تعرف بالقالب المصمت للقالب المعدنى ىالداخل للشكل نسخة طبق االصل یكون الجبس المتماسك   االستنتاج 

  

 رواسبالیدفن  فى ر یسقط فى قاع البحر وعند موت القوقع او المحا -١

   ٠الزمن تمأل الرواسب فجوات القوقع وتتصلب بمرور  والرخوة  ئةجزااتتحلل   -٢

  ٠التفاصیل الداخلیة للقوقع نفس تتآكل صدفة القوقع ، تاركة قالبا صخریا یحمل  -٣

  

  

  

  

  

  

  

   د موتة فى الصخور الروسوبیةتركھا بعلتفاصیل الخارجیة لھیكل كائن حى قدیم ل ھو نسخة طبق االصل

  لطابع؟ عمل نموزج اشرح تجربة :  س 

 صدفة محار           –صلصال                األدوات

 الخطوات
   ٠نضغط على قطعة الصلصال لعمل سطح مستوى 
   ٠نضع الصدفة على سطح الصلصال ونضغط علیھا برفق 
 ثم ننزع الصدفة من على الصلصال  

 المالحظة 
 ھى نفس تفاصیل السطح الخارجى للصدفةقطعة الصلصال على التفاصیل المتكونة ننالحظ ا  
  

  نسخة طبق األصل تحمل التفاصیل الخارجیة للصدفةھو  الطابعان    االستنتاج
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   یمكن للكائن الحى الواحد ان تتكون لة حفریة على ھیئة قالب او طابع مثل حفریة النیمولیت  : ملحوظة 

  ؟ ) األثر –الطابع (من  القارن بین ك: س 

  األثــر   الطابع

تركھا بعد موتة فى  لتفاصیل الخارجیة لھیكل كائن حى قدیمھى اثار ل
  الصخور الروسوبیة

تركھا اثناء حیاتة  فى الصخور قدیم  حي لكائن  اثارھى 
  الروسوبیة

  انمثل اثر قدم دیناصور و انفاق الدید  مثل طابع سمكة  و طابع نبات السرخسیات

 
 
 

   
  
  
  

  

  

    

  

  ھى حفریات تدل على تفاصیل حیاة نبات قدیم  تكونت نتیجة احالل السیلیكا محل مادة الخشب جزء بجزءالمتحجرةالمتحجرةالمتحجرة   األخشاباألخشاباألخشاب

  تدل على تفاصیل حیاة نبات قدیم ألنھا ؟  تشبھ الصخوربالرغم من انھا حفریات  ال من األخشاب المتحجرة تعتبر )علل(
  على اخشاب متحجرة تشبة الصخور ائھاحتوال   ؟ القطامیة بجبل الخشببغابات  المتحجرة تسمى منطقة ال  )علل(
  
  
  كاالصداف او االسنان او العظام الن االجزاء الرخوة تتحلل بفعل البكتیریا وجود ھیكل صلب للكائن الحى -١
  التحلل  للكائن الحى فى وسط یحمیة من الدفن السریع  -٢
  للكائن الحى فیة السیلیكا محل المادة العضویةوجود وسط مناسب تحل  -٣
  
  

النسبى عمر التحدید ) ١(
 لصخور الرسوبیةل

و ذلك بحساب الفترة الزمنی�ة ب�ین ظھ�ور  معرفة عمر الصخور الرسوبیة بواسطة  الحفریة المرشدة یمكن
  یةلصخورالتى توجد بھا الحفرالنسبى ل عمرالواختفاء الكائن الحى و بالتالى یمكن معرفة 

ملی�ون س�نة و بالت�الى یص�بح عمرھ�ا ٣٠ملیون سنة و اختفت منذ  ٦٥حفریة النیمولیت ظھرت منذ  :مثال
  جبل المقطم ملیون سنة و توجد فى ٣٥
  

  ثم انقرضت  قصیر و مدى زمنى ھى حفریة لھا انتشار جغرافى واسع:الحفریة المرشدة 
  سوبیة؟تدل الحفریات المرشدة على العمر النسبى للصخور الرو علل

  الن عمر الصخور من عمر الحفریة الموجودة بھا  
  ال تعتبر كل الحفریات المعروفة حفریات مرشدة ؟ علل

  ثم انقرضت قصیر و مدى زمنى لھا انتشار جغرافى واسعالن الحفریة المرشدة فقط تكون لكائنات 
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االستدالل على البیئات )٢(
 القدیمة

  : فیھا و مناخ تلك العصور، كما یتضح من األمثلة التالیة تدل الحفریات على البیئة التى تكونت
   تدل على ان البیئة المعاصرة لھا  بیئة بحریة :حفریة النیمولیت

  ملیون سنة؟ ٣٥جبل المقطم كان یوما ما جزء من قاع بحر منذ  :علل .
  یةبسبب العصور على حفریة النیمولیت التى تدل على ان البیئة المعاصرة لھا بیئة بحر

  طرةمتدل على ان البیئة المعاصرة لھا  بیئة استوائیة حارة م: حفریات السرخاسیات 
 تدل على ان البیئة المعاصرة لھا بیئة بحار دافئة صافیة ضحلة :حفریات المرجان

 دراسة تطور الحیاة)٣(

  أن الحیاة ظھرت أوال فى البحار ثم انتقلت إلى الیابس یتضح من دراسة السجل الحفري
  وأنھا تطورت من البسیط إلي الراقي،                                     

  ھو تسلسل الحفریات الموجودة فى طبقات الصخور الروسوبیة حسب تتابع ظھورھا السجل الحفرى
  )الراقى(الى االحدث ) البسیط(من االقدم 

  تطور النباتات 
  ر سبقت كاسیات البذور،وعاریات البذو/ یات الطحالب سبقت الحزازیات والسراخس

  تطور الحیوانات
  /الفقاریات، تسبقذات االصداف الالفقاریات مثل المرجان والرخویات  
  أول ما ظھر من الفقاریات،   االسماك 

  ثم ظھرت بعدھا البرمائیات ثم الزواحف
  ٠ثم ظھرت الطیور والثدییات معا 

  الحیاةرتب الحفریات التالیة حسب ظھورھا على مسرح 
  )   لترایلوبیتاحفریة  -حفریة االركیوبتركس  -حفریة الماموث -یة طابع سمكة حفر(

  النھا من الالفقاریات التى ظھرت فى البحار:    حفریة الترایلوبیت - ١
  النھا اول ما ظھر من الفقاریات:    حفریة طابع سمكة -٢ 
  النھا ظھرت بعد االسماك:  حفریة االركیوبتركس -٣
 النھا من الثدییات التى ظھرت بعد الزواحف:         ثحفریة المامو -٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التنقیب عن البترول)٤(

 
. عند التنقیب عن البترول تؤخذ عینات من صخور اآلبار االستكشافیة ویتم دراس�تھا تح�ت المیكروس�كوب 

  : فإذا وجدت بھا حفریات لكائنات دقیقة مثل
  لك على وجود بترولدل ذ) الفورامنیفرا، الرادیوالریا ( 
  
  
  
 

  
  یعتبر حلقة وصل بین الزواحف و الطیور :حیوان االركیوباتركس 
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  النوع   ھذا حتى موت كل أفراد ذلك النقص ھو التناقص المستمر فى أعداد أفراد نوع من الكائنات الحیة دون تعویض :النقراض  

  تركت فى الصخور الروسوبیة عبر مالیین السنین تسلسل حفریات الكائنات الحیة التى  :السجل الحفري یتضمن 

  مثل العدید من االسماك والدیناصورات واالركیوباتركسالكائنات الحیة انواع كثیرة من على تطور و انقراض  منة والتى یستدل 

  

  

  اسباب االنقراض فى العصور الحدیثة   )االنقراضات الكبرى (االنقراض فى العصورالقدیمة اسباب 

  -:حدثت االنقراضات حدیثا بسبب تدخل االنسان فى الطبیعة مثل    -: مثلقدیما بسبب حدوث كوارث كبرى النقراضات حدثت ا

  اصطدام النیازك باألرض-١
  حلول عصر جلیدي طویل -٢
  الغازات السامة المنبعثة من البراكین -٣
  الحركات االرضیة العنیفة -٤

  االصلى للكائن الحى  ـ تدمیر الموطن١
  الصید الجائر للحیواناتـ ٢
  ـ التلوث البیئي٣
  الكوارث الطبیعیة ـ ٤
  الناتجة عن انشطة االنسان الصناعیة    التغیرات المناخیة و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  /ا     

 33 

 خالد ابو بكر المظالى مذكرة المظالى
  

33 
  
  

  لكل كائن حي دور یقوم بھ فى نقل الطاقة فى مسار السلسلة الغذائیة 
  ائنات المستھلكةالمنتجة الى الك حیث تنتقل الطاقة من الكائنات
  -:كما یتضح فى السلسلة التالیة

  

  

  

  

  ھى مجموعة سالسل غذائیة متشابكة ومتداخلة مع بعضھا  شبكة الغذاء 

 .یتوقف الدور الذي كان یقوم بھ ، مما یؤثر على باقي أفراد السلسلة الغذائیة أو شبكة الغذاء الحیة عند غیاب أحد الكائنات 

  وتدمیره البیئي النظامتوازن نظام بیئي متزن یؤدى إلى إختالل  مننواع وعند انقراض نوع أو عدة أ

  ؟نظام بیئي متزن منانقراض نوع أو عدة أنواع  ما النتائج المترتبة على

 وتدمیره البیئي النظامتوازن یؤدى إلى إختالل تحدث فجوة فى مسار الطاقة داخل النظام البیئ مما 

  :علیھا   تأثیر االنقراض ة درجانواع النظم البیئیة  من حیث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نظام بیئي مركب نظام بیئي بسیط

  أنواع  نوع من غیابقلیل األنواع یتأثر بشدة عند ھو نظام بیئ 
  ؟:علل ة الكائنات الحیة الموجودة فی

  لعدم وجود بدیل یقوم بالدور الذى كان یقوم بة 
  .الصحراوي  كما فى النظام البیئي

 

  نوع من  غیاب یتأثر كثیراُ عند األنواع ال ھو نظام بیئ كثیر
  علل ؟ة أنواع الكائنات الحیة الموجودة فی

  تقوم بالدورالذى كان یقوم بة متعددة  بسبب وجود بدائل
 .كما فى نظام الغابة االستوائیة 



 

 خالد ابو بكر المظالى

34 

 یتم فیھا توفیر الظروف المناسبة لنمو وتكاثر االنواع المھددة باالنقراض بعیدا عن اعدائھا من الكائنات االخرى

  یتم فیھا حمایة

  من االنواع النادرة 
  واألسماك الملونة  الشعاب المرجانیة

  تضم منطقة وادى الحیتان 
  لحیتان   ا ھیاكل عظمیة كاملةبھ

  ملیون سنة ٤٠عمرھا 

  الدب الرمادى  

  دب الباندا

  :ي الریان بالفیوم كأفضل مناطق التراث العالم

34 

 مذكرة المظالى

 للحفاظ على الكائنات المھددة باالنقراض

 باالنقراض جدا نواع المھددة 

 .تربیة وإكثار األنواع المھددة باالنقراض و إعادة توطینھا فى بیئتھا األصلیة 

یتم فیھا توفیر الظروف المناسبة لنمو وتكاثر االنواع المھددة باالنقراض بعیدا عن اعدائھا من الكائنات االخرى

  

  موقع المحمیة  اسم المحمیة

   محمیة رأس محمد
مصر أول محمیة طبیعیة فى

  محافظة جنوب سیناء

  محافظة الفیوم  محمیة وادى الریان

  الوالیات المتحدة األمریكیة  نومحمیة بلوست

  شمال غرب الصین  محمیة الباندا

الریان بالفیوم كأفضل مناطق التراث العالم اختارت ھیئة الیونسكو منطقة وادى الحیتان فى محمیة وادى

  ملیون سنة ٤٠ عمرھاحیتان ھیاكل عظمیة كاملة ل

مذكرة المظالى  /ا     
  

  

للحفاظ على الكائنات المھددة باالنقراض إقامة المحمیات الطبیعیة -١

نواع المھددة لالوإنشاء بنك جینات  -٢

تربیة وإكثار األنواع المھددة باالنقراض و إعادة توطینھا فى بیئتھا األصلیة  -٣

  

  

  

  اھمیة المحمیات الطبیعیة 
یتم فیھا توفیر الظروف المناسبة لنمو وتكاثر االنواع المھددة باالنقراض بعیدا عن اعدائھا من الكائنات االخرى

  طبیعیة اشھر المحمیات ال

  اشھر المحمیات الطبیعیة

  
  

  فى مصر

محمیة رأس محمد
أول محمیة طبیعیة فى

محمیة وادى الریان
   

محمیة بلوست  فى العالم

محمیة الباندا

  

  

اختارت ھیئة الیونسكو منطقة وادى الحیتان فى محمیة وادى علل

ھیاكل عظمیة كاملة لحفریات  النھا مشھورة  بوجود

 




